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LA PERFIDO
Uit het Nederlandsch : W. F. Kruit.

L)e auteur is voor ons vanzelfsprekend geen
onbekende. Toch zullen ook wij nog eens met
genoegen het aangrijpend wedervaren volgen
van Merijntje en De Kruik, de nietdeugd en god-
delooze pensjager, het weze dan in de «mineur»
eener vertaling! Het vervult ons met blijdschap,
dat •dit uitstekend werk door zijn vertaling in
het Esperanto, voor het wereldforum werd ge-
bracht! — 248 blz., mooi gebonden : 50 frank.
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Esperanto officieel op het leerplan
in de Handelsscholen van Tsjecho-Slowakije

Met de woorden « Esperanto zal ik
immer voorstaan en bevorderen » besloot
hij destijds als Minister van Buitenland-
sche Zaken zijn welkomsgroet gericht tot
de deelnemers aan het Xi1i0 Universeel
Esperanto-Kongres dat in 1921 te Praag
werd gehouden en dat door 2560 afge-
vaardigden uit 35 landen werd gevolgd.
Inmiddels is ten overvloede gebleken dat
dit geen ijdele woorden waren !

Esperanto mocht zich vóór 1939 in den
steun en de aanmoediging van de open-
bare besturen der Republiek verheugen.
Voor praktische doeleinden werd Espe-
ranto er ruim gebruikt door de officieele
instanties. Hierbij denken we o.a. aan de
prachtige radigpitzendingen in Esperanto
van de zenders Moravska Ostrava en
Brno (« Verda Stacio »). Laatstgenoemde
mocht eens 4125 brieven van belangstel-
lenden uit 31 landen ontvangen ingevolge
een reeks geslaagde Esperanto-uitzendin-
gen! Tsjecho-Slowakije wist als niet een
de internationale taal te gebruiken om
land en volk ver over de grenzen bekend
te rrfa>^en - en -alom- ---sympathie - te -

wekken.

KONGRESA
MARGENO

La detaloj kaj impresoj de nia unua
kongreso depost 1939 ne jam viŝiĝis el la
memoro, kiam mi kaptis ic nr rustan plu-
mon : dum ses jaroj mi eĉ ne unu fojon
havis okazon « prezidante » skribi al vi!

Cu mi ,envortigu mian ĝojon kaj fieran
pri nia ĵus okazinta kongreso, la unua kiu
okazis en nia teritorio post multaj jaroj?
Nia flandra obstino kaj fervoro tiuokaze
trovis rajtan rekompencon.

Obstino kaj fervoro, jes ili necesis al ni!

Necesaj ili estis por ebligi nian modes-
tan starton per FLANDRA ESPERAN-
TISTO.

Sed ĉu tiu starto envere estas mo-
desta? Eldoni regule aperantan gazeton
en tia amplekso, kaj plie organizi Litera-
turan Konkurson kun tamen nemalkonsi-
derindaj monpremioj estas ja escepta en
la nunaj cirkonstancoj.

Necesis fervoro kaj obstino al la Direk-
toro kaj al la flandraj esperantistoj kiuj
plenvive tenas nian Instituton. Amase
F. E. 1. dissendas la spiritan nutraĵon kiun
ni avide ensuĉas.

Kaj fine necesis fervoro kaj obstino por
atingi la rezulton kiun ni konigis dum la.

- on;res - - la x-.uli,,kurso ! Niascie nenia
Eŭropa radiostacio nuntempe ,elsendas
Esperanto-kurson. La ,esperantistoj de la
nederlandlingva regiono do baldaŭ ĝuos
unikan helpon!

Karaj amikoj, ni zorge ordigu nian do-
mon por ke ĝi estu preta inde akcepti la
naskotojn! tar, se mi ne tro miras pri la
jam akiritaj rimedoj kiuj estas, aŭ baldaŭ
estos je nia dispono, min preskaŭ konster-
nas la laboro kiu atendas nin. Certe, en
Bruĝo ni ĉiuj promesis labori senkondiĉe
kaj senhalte. Sed ni devas konscii ke tiu
laboro ne estas momenta, sed CIUTAGA.
Kaj ĝi neeesigas seriozan preparon. Tre
ampleksa mi perceptas nian kampon.
Tiom da revoj devas realiĝi...

Tia], orde kaj metode ni vice ataku kaj
renversu la barojn kaj konvertu la « stru-
tojn » kiuj ja vidas la mizeran babelon,
sed obstine ŝovas la kapon sub la sablon.

Ni disponas jam indan gazeton por
konvinki la ne-esperantistojn, ni disponas
lnstituton kiu havigas al ni la ceterajn
propagandrimedojn. Nia Ligo akceptu kaj
gardu la novulojn kiu venontan vintron
kreskigos nian nombron. Tial ni funde kaj
tre zorge pristudu la organizan proble-
mon : ni fiksu La apartajn taskojn kaj an-
kaŭ la rilatojn inter ilia Ligo kaj Instituto.
Ili estu klare kaj oelkonfor-me fiksitaj. Ni
posedu simplan statuton, per.- ke nia mo-
vado povu evolui laŭ la eblecoj de la
momento, por ke niaj lokaj sekcioj kaj
kernoj ludu sian rolon kaj trovu kompre-
non kaj direktivojn. Por ke ĉiuj ni sentu
nin avoj de unu granda, celkonscia, prak-
tika organizaĵo : Flandra Ligo Esperan-
tista.

En la Laborkunsido de oktobro venonta
tiuj bazaj punktoj estos funde pritrak-
tataj.

Alia punkto estas la eventuata starigo
de ĝenerala Esperanto-instanco kiu repre-
zentus la tutan enlandan esperantistaron.
4 i eĉ puvus ĝis certa grado akceli kun -

laboradon inter La diversaj landaj E-aso-
cioj pri iaj punktoj de ĝenerala intereso.

Tria punkto estas La ,esperantista juna -

laro. Cu ĝi organizu sin tute aparte aŭ en
la kadro de la ekzistantaj Esperanto-orga-
nizaĵoj? Ciu organizaĵo daŭre bezonas spi-
ritajn posteulojn kiuj pretas trans veni la

l)r.. E. Benesj werd onlangs tot Presi-
dent der Tsjecho-Slowaksche Republiek
herkozen. Hij is gewis een groot staats-
man en wij kennen hem als een overtuigd
en warm voorstander van Esperanto.

Begin Maart 11. werd door den Minister
voor Onderwijs een dekreet uitgevaardigd
waarbij Esperanto officieel op het leer-
plan komt in al de handelsscholen van het
land waar hiervoor leerkrachten voorhan-
den zijn. Dit is voorwaar een groote stap
in de goede richting : Esperanto op de
school!

torĉon kiam tiu riskas fali el mano de
,elĉerpita sarnideano. Grava do estas la
problemo pri la esperantista junularo. Eĉ
se tute aŭ parte tiu opinias preferinda sin
organizi sendepende, restas la dezirindeco
de daŭra kaj :amika kontakto. Ni atendas
la opinion de la koncerna(j) estrarano(j)
dum nia oktobra laborkunsido.

Jen la skizo de plano : ĝia triobla kaj
provizora divido estas klara, havas netajn
konturojn; la efektivigo estu same akura-
ta kaj preciza!

Kun kuraĝo kaj metodo ni konsideru
organizajn kaj propagandajn problemojn.
Kaj se, okaze de nia venontjara Kongreso,
kiu nepre estu brila, ni povos same favore
bilanci kiel en 1946, ni estos farintaj pluan
paŝon kiu ebligos al ni, post longa laboro,

atingi la celon en gloro ».

D.ro T. VAN GINDERTAELEN.

Pezidanto de Fl. L. E.

Onmiddellijk na de bevrijding werd in
Tsjecho-Slowakije niet koortsige haast de
hand aan den ploeg geslagen om ook op
Esperantogehied te herstellen wat een
meedoogenloos bezetter, niet imperialisti-
sche betrachtingen en haat voor het Tsje-
chische volk en zijn taal bezield, had neer-
gehaald.

Op velerelei gebied werden reeds merk-
waardige uitslagen geboekt.

« Esperanto zal ik immer voorstaan

en bevorderen. »	 I)r. E. BENESJ.

Por nia medito
MALNOVAJ VORTOJ PRi

NOVAJ VORTOJ...

Esperanto diras elokvente Edmond Pri-
vat, estas « vivanta lingvo de vivanta
popolo ».

Trafanta kaj tute vera estas tiu ĉi for-
mulo.

Nia lingvo vivas. Sed, tial ke ĝi vivas,
ĝin oni ne rajtas konsideri kiel ian maŝi-
non, kies diversaj partoj kaj pecoj estas
laŭvole ŝanĝehlaj aŭ eĉ forigeblaj.

Kun respekto, kun pia respekto, ni de-
vas g in trakti ne nur ĉar, internacie ko -
muna lingvo, ĝi estas propra apartenaĵo
de neniu nacio, de neniu eĉ plej arta, plej
scienca personaro aŭ persono, sed ankaŭ
pro tiu speciala delikateco, kiun ĝi ŝuldas
al sia viveco mem.

De " Praagsche zender begon reeds
vroeg met zijn uitzendingen in de interna-
tionale taal, eerst tweemaal in de week,
dan dagelijks en nu meermalen per dag.
Cursussen zijn aan gang voor de acteurs
van het nationaal theater te Praag, zoodat
we eerlang terug de prachtige tooneel-
opvoeringen in Esperanto voor de micro-
foons der radiozenders mogen verwach-
ten. De Tsjecho -Slowaksche uitzendingen
in het Esperanto werden gekenmerkt
door hun hoog cultureel gehalte en het
was werkelijk het beste wat het buiten-
land te hoorgin kreeg. Zooals blijkt zal
Esperanto meer en meer de tweede taal
worden in de jonge republiek en het is
in dit idioom dat ze zich langs den ether
tot haar huren zal richten.

Maar dit is niet alles! Ook in geschrifte
zal Tsjecho-Slowakije ruim van Esperanto
gebruik maken en haar toeristische pro-
paganda voeren.

We vernamen ook dat einde Maart 11. in
de technische hoogeschool van Praag een
Esperanto-lectoraat werd opgericht in de
wetenschappelijke faculteit. Andermaal
een officieele erkenning door oe onder -

wijsautoriteiten van het belang en de
waarde van Esperanto !

Tsjecho-Slowakije heeft klaarblijkelijk
het nut der internationale taal ten volle in-
gezien en handelt konsekwent in dien zin.
Mocht dit voorbeeld aanstekelijk werken
en Europa en gansch de wereld welhaast
gaan inzien dat alleen door de officieele
erkenning van Esperanto als tweede taal
voor ieder de menschonwaardige doof-
stomheid op te heffen is die nu de volke-
ren in streng afgesloten en dienvolgens
dra vijandige clans gescheiden houdt !

Cu niaj naciaj vivantaj lingvoj evoluas,
pliriĉiĝas per tio, ke teoriernuloj kaj vorta-
ristoj enkondukas en ilin arnase pli malpli
taktplene, la de ili deziratajn plibonigojn,
ŝanĝojn aŭ novaĵojn? Cu, ĉar tion neniu
kuraĝas fari, niaj naciaj lingvoj ŝtoniĝas,
ĉu ili ne plu vivas, ne plu evoluas?

Certe ne! Sed alirnaniere okazas la evo-
luado, la pliriĉigado. Ili rezultas precipe de
la agado de verkistoj, kiuj profunde, pie
amas sian lingvon kaj kvazaŭ kun timo,
nur post longa kaj severa pripensado,
uzas fine novan vorton, sole ĉar alimaniere
ili tute ne povus esprimi ian ideon.

La « belaj spiritoj » skribis la fama
franca aŭtoro Montaigne (XVI-a jarcento)
ne alportas en la lingvon (novajn) vor-
tojn, sed ili pliriĉigas la siajn, donante al
ilia signifo kaj uzado pli da pezo kaj da
profundo... kaj tio ĉi singardeme kaj sa-
gace.

Ni same agu kun nia esperanta lingvo.
Ciuj ĉesu ĝin konsideri kiel artefaritaĵon
riparotan kaj plenigotan. Ciuj ago res-
pekte kontraŭ ĝi, kiel kontraŭ siz gepatra
lingvo!

Neniu, eĉ la plej konservema, malper-
mesas al aŭtoro, precipe al konata aŭtoro,
krei novan vorton, se ĝin li nepré bezo-
nas. Sed de ĉiuj ni rajtas postuli, ke n•o-
vaĵon oni neniam enkonduku por la gloro
aŭ la plezuro ĝin enkonduki, ĉar, verdire,
gloro tio ne estas, kaj por neniu tio dévus
esti plezuro.

La liherecon ni ne volas rifuzi al la ver-
kistoj, kondiĉe ke ili sin mem respektu,
respektante la aliajn kaj nian komunan
lingvon.

Th. CART.
(Antaŭparolo al « D u' Paroladoj »

de Edmond Privat. 1911.)
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LA STUDANTOOBSERVOJ
PRI DATREVENO.

Demandu esperantis-
ton, eĉ eminentan, kion
signifas por nia mova -

do la gravega dato kiu
estas la 21-a de julio.

h01 Plejverŝajne la pride-
mandito algapos vin
nekomprene, ĉar pro-
funde malscia estas la

verda gento pri propra historio!
En tiu dato, en jaro 1887-a, t. e. antaŭ

59 jaroj, Zamenhof publikigis sub la pseŭ-
donimo D.ro Esperanto, la unuan lerno-
libron de nia lingvo. Esperanto eniris la
mondon!

Nedubebla estas, ke la 21-a de julio es-
tas dato escepte grava en la historio de
la homaro. Sen Esperanto ĝi ankoraŭ nun
sin rajte demandus ĉu internacia plan-
lingvo estas ebla PRAKTIKE. Ke nun ĉiu
senantaŭjuĝa homo devas agnoski tiun
eblecon ja estas principa venko senpre-
cedenca, kaj ĝi estas plej certa premiso
por la finvenko al kiu nia grandioza afero
malrapide sed nepre iras. PIK.

HET TWEEDE NATIONAAL
ESPERANTO-CONGRES

IN NEDERLAND.

Op Zaterdag 7 September e. k. wordt
te Utrecht het tweede Nationaal Espe-
ranto-Congres gehouden der Nederland-
sche Esperantisten. Dit congres beoogt
voornamenlijk de openbare besturen, de
pers en de autoriteiten op gebied van
onderwijs op het belang en de verbreiding
van Esperanto te wijzen. Vier vooraan-
staande personaliteiten, die vier belang-
rijke kerkelijke en maatschappelijke stroo-
mrangen vertegenwoordigend, zullen er het
woord voeren.

Het eerste Nationaal Esperanto-Congres
werd gehouden in November 1938 in Den
Haag. Het behandelde onderwerp was
dan : « Esperanto op de School ». Ruim
1500 personen namen er aan deel.

ESPERANTO EN WETENSCHAP.

In het .< .Chemisch Weekblad » van 16
Maart vinden we een warm pleidooi voor
het toelaten van Esperanto in het meer-
talig « Recueil des Travaux 'Chimiques des
Pays-Bas» onderteekend door een tiental
chemici. Hierin wordt o. a. betoogd : « Het
wordt hoog tijd dat aan de veeltaligheid
in de internationale wetenschappelijke li-
teratuur, alsmede op congressen een einde
komt. Dat is eens eisch van efficiency. Een-
taligheid zij het doel. »

Om deze eentaligheid te bereiken wordt
het gebruik van Esperanto voorgesteld.

Adhesiebetuigingen zonden reeds ette-
lijke Nederlandsche chemici waaronder
A. H. v. d. Velde, farmaceutisch hoofd-
inspecteur van de Volksgezondheid. Indien
de plaatsruimte in ons blad het toelaat
komen we op dit merkwaardig artikel nog
terug.

EEN BETEEKENiSVOLLE
STEEKPROEF.

De Fransche Esperanto-pionier Carlo
Bourlet, befaamd auteur van een twintig-
tal werken over wiskunde, vertelt in jaar-
gang 1911 van zijn tijdschrift «La Revuo»
(Hachette 'et Cie) hoe hij, uitgenoodigd

door hét blad « Excelsior », deelnam aan
een wedstrijd tusschen... de nationale ta-
len en Esperanto.

Hij en vijf andere vertalers kwamen op
de redactie bijeen, waar hun een onuit-
gegeven tekst van Abel Hermant werd
voorgelegd ter overzetting in het En-
gelsch, Duitsch, Spaansch, ltaliaansch,
Russisch en Esperanto.

Eens deze vertalingen ten einde, kregen
zes nieuwe vertalers opdracht den origi-
neelen Franschen tekst opnieuw samen te
stellen aan de hand der vertalingen. Voor
de Esperanto-vertaling trad op Prof. Ay-
monier, auteur van een tiental werken
over literatuur, voor de overige vertalin-
gen Fransche schrijvers.

HET RESULTAAT ?

De resultaten der proef werden daarop,
zonder. aanduiding van de taal waaruit de
hervertaling gebeurde, onder gezegelden
omslag aan een jury onderworpen be-
staande uit Abel Hermant, Tristan Ber-
nard en Alexandre Hepp. En wat bleek
nu? Twee overzettingen werden eerst
geclasseerd als zijnde evenwaardig. Zij
gaven den oorspronkelijken tekst bijna
woord voor woord weer, nl. de herverta-
ling uit het Italiaansch en deze uit liet
Esperanto. Tristan Bernard was zelfs de
meening toegedaan, volgens het officieel
rapport, dat de tekst uit het Esperanto
de beste was.

HOTEL MONDTAL
15 Graaf d'Ursellaan 15

HEIST-AAN-ZEE
Nette kamers — Verzorgde keuken

Fijne dranken

1

ied iR.QfPJ+.Ld
La reapero de nia granda sendcpenda

kaj internacia periodajo estas plia pruvo
prila rapida restariĝo de nia movado —
kaj samtempe atesto pri nia. forto.

De 1920 ĝis majo 1940 — kiam ia ger- •

manaj armeoj invadis la malaltajn landojn
— aperis de nia semajna gazeto 1049 nu-
meroj kiuj regule iris al 58 landoj. Kaj
nun, post sesjara interrompo, la 1050-a
numero kuŝas antaŭ ni! Ni sciis pri ĝia
baldaŭa apero, sed, vere, ni ne antaiividis
ĝin tiom multpaĝa, tiom bela, tiom inte-
resa. Impona gi estas : okpaga, gazetfor-
mata, ilustrita kaj dense presita sur bela
papero. Valora propagandilo por montri al
dubantoj kaj skeptikuloj. Kaj senkompare
interesa informilo por ĉiu serioza esperan-
tisto.

Ni ĝuis la bonegan enhavon kaj ni ri-
markis kun vojo ke la proverba optimismo
de ĝia ĉefredaktoro, 1a bone konata sami-
deano Teo Jung — kiu okaze ankoraŭ
trovas la tempon kunlabori al Flandra
Esperantisto! — neniel suferis pro la ni-
graj jaroj pasintaj.

La ĉefartikolo, kiu evidente venis el lia
plumo, atestas pri lia juneca ardo : « For
la komplekson pri malplivaloreco ! Nia
afero estas ja unu el la plej valoraj iam
ekzistintaj ! Ni estas la reĝoj de l'inter-
kompreno, la ceteraj restas sklavoj de
1' Babela malheno. Ni estas la komprenan-
toj, la klarviduloj, la aliaj restis erarantoj,
vagantoj en mallunto. »

Sed lia konvinka parolo plej bele sonas
en la frontpaga rimarkinda poeziajo « Nun
aŭ Neniam! » Ni ne povis venki la tenton
ĝin tie ĉi parte represi. Aŭskultu kelkajn
strofojn :

Nun aŭ neniam, vi fratoj en la rondo,
Al ni sin prezentas unike vera ŝanco.
Nun aŭ neniam, post naŭza mortodanco,
Nin vole aŭskultos per spert' jam saga

mondo.

Plu ne utilas, dolĉe nur fluton Iudi,
Timeme proponi, aŭ kiel hird' ĉirpeti;
Urĝas nun brui, vekskue jam trumpeti,
Severe admoni, per tondra voĉo trudi.

Fratoj, unikan eluzu cirkonstancon!
Nun aŭ neniam ni prenu nian Sancon!
Se venku ni iam :
Nun aŭ neniam!

Sed la tutan unuan numeron ni ne
povas tie ĉi detale priparoli. Ni finu per
praktika indiko : la abono por 1946 kostas
90 hfr. Interesatoj povas ahoni pere de
Flandra Esperanto-Instituto kiu ankaŭ laŭ-
pete sendas prospekton.

NIEUWSOROPPELS
* Op 19 Juli overleed te Antwerpen het
gewezen kamerlid Leo Frenssen, warm
voorstander van Esperanto en trouw lid
van Fl. L. E.

* De pas heropgerichte Oostenrijksche
Esperantisten-Federatie telt reeds 53 aan-
gesloten plaatselijke vereenigingen w. o.
22 in Weenen. Door het Oostenrijksch
Esperanto-Instituut werd de instelling
« Tramondo » opgericht die het uitgeven
van Esperanto-literatuur zal verzorgen.

* Ook in Bulgarije bestaat nood aan
Esperanto-literatuur. Om hierin te ver-
helpen werd een kapitaal van 600.000 leva
verzameld en een Esperanto-uitgevers-
maatschappij opgericht.

* In het eerste leerjaar van de Grammar
School te Horncastle (Lincolnshire) werd,
in navolging van tal van andere onder-
wijsinrichtingen in Engeland, een proef
genomen met de vervanging van 'Fransch
door Esperanto.

* Meer dan 2(X) Duitschers in krijgsge-
vangenschap in Engeland leeren Espe-
ranto. Als leerboek wordt gebruikt « Das
leichte Esperanto » van Jung u. \Vingen.

1. 	.t,.
at .y

' . l c z /ndd~
^^ I 	Esperato revuon

 6clilustri"/u
irrterenrr

4 12 panas

/iiovrl o^ - 	11,0101 - poedo

l.a plej bela, la plej interesa!
Petu specimenan numeron sendante
unu internacian respondkuponon al

MONDA REVUO ILUSTRITA
Box 30, Randers, DANMARK.
Ahonkotizo por 1946 estas :

68,50 hfr.
Pagu al la landa peranto :

Sro MAURICE DAEMS
Heyvaertstr. 159, ,Molenbeek-Brussel

(poŝtkonto : 3329.95).

RIDI KUN
Mis! zegt er een. Juist verkondigt een

ander.
Even nadenken dan!
Wordt er bedoeld : lachen met of om

iets (iemand), dan dient pri of pro ge-
bruikt; onze menschen zeggen nochtans
dikwijls foutief in dit geval : ridi kun.

Wil men beduiden : samen met iemand,
in zijn gezelschap lachen, dan natuurlijk
kun iu.

De zin ridi kun iu pri (pro) io (in)
schrikke U dus niet af, op voorwaarde
dat U het verschil vat!

GI — TIO
In onze oefening 14 (zie hieronder)

deden de woordjes « er » en « het » zich
nogal vaak voor. Het gebeurt dat zij
totaal overbodig zijn, doch zoo zij een rol
vervullen, kan men zich afvragen hoe in
het Esperanto ĝi nuttig en correct kan
aangewend worden. Het is evident dat gi
niet enkel, al is het zijn voornaamste
dienst, als onzijdig voornaamwoord van
de derde persoon enkelvoud, een vooraf-
gaand zelfstandig naamwoord vervangt,
doch ook in andere gevallen wordt aan-
getroffen : Zamenhof gebruikt ĝi met
ongeveer de beteekenis van tio, doch niet
een nuanceering van grootere onbepaald-
heid en wel in twee gevallen .

K. Kalocsay en G. Waringhien schetsen
dit gebruik zeer nauwkeurig als volgt in
hun Plena Gramatiko, 2-a eldono, blz. 176:

10 Gi wordt eenerzijds aangewend om
de zeer vage gedachte van het besprokene
in de uitdrukking ĝi estas weer te geven:
ĝi estas tiu nokto, kiu estas dediĉata al Ia
Eternulo. Men stippe nochtans aan dat
men thans in onderhavig geval ĝi een-
voudig weglaat b.v. estas mi, kiu faris.

20 Gi wordt daarenboven gebruikt om
de gedachte van een geheele, vooraf uit-
gedrukte zin te vertegenwoordigen, b.v.
mi juris ke ĝi estas pura vero. Wellicht
komt ĝi zoo bizonder van pas om de op-
eenstapeling van dezelfde lettergrepen te
vermijden, nl. wanneer ook ĉio, io, tio
voorkomen, b.v. ĝi estas ankoraŭ io grava.
Doch terecht merken de gemelde auteurs
aan dat ĝi aan den stijl een eenigszins
triviaal karakter geeft en soms verwarring
en misverstand veroorzaakt, b.v. : li skri-
bis tiun leteron, mi vidis ĝin! Wat geldt
liet nu : mi vidis la leteron of mi vidus
lig skribanta la leteron? In zulk geval
dringt zich het gebruik van tio volstrekt
op en tio geeft dan duidelijk aan dat het
gaat om de gansche gedachte in de vorige
zin uitgedrukt, zoodat een treffende scha-
keering mogelijk wordt : b.v. li rakontis
tiun historion, ĝi estas vera (la historio),
Ii rakontis tiun historion, tio estas vera (la
fakto ke Ii rakontis gin).

T. V. G.
OEFENING 15

Hieronder, ter .vertaling in het Espe-
ranto (A) en in het Nederlandsch (B),
kleine opgaven. In ons volgend nummer
publiceeren wij een modelvertaling, met
aanduiding van eventueele varianten en
aanteekeningen naargelang zij uit de  in-
zendingen wenschelijk blijken.

De oefeningen worden talrijk ingewacht
langs de redactie om!

Let wel! Wie persoonlijk zijn werk ver-
beterd terug verlangt. verzuinte niet een
zegel voor antwoord in te sluiten!

Komaan, de gelegenheid gretig te baat
genomen! Aan t werk!

A. — Schoonheden :
Zij, die weleens de handen op de

toetsen hebben gelegd, om er een verlan-
gen te zoeken, een pijn te stillen, een
vreugde te luchten, zij ook, die luisterend,
het geheim van een mooi klavierstuk
hebben gepeild, weten dit : het schoonste
wat een huis bezitten kan, is de lach van
een kind, de adem van een bloem en de
stens van een klavier. (J. Van Ackere, In-
wijding in de meesterwerken van het kla-
vier).

B. — La nova Pelto :

Sed hodiaŭ Ii estas feliĉa. Tion montras
la rideto ekbrilanta en liaj malgrandaj
okuloj, kiomfoje li levas ilin de sur la
registro kaj direktas al la vesthoko apud
la pordo. Car sur la hoko kvin malnovaj
surtutoj kaj unu nova pelto pendas. Kaj
la nova pelto estas lia pelto. Pelto  ĝuste.
hodiaŭ aĉetita, pelto, kiun Ii prisonĝis kaj
deziregis posedi jam de dudek tri jaroj,
de kiam li estas oficisto, eble eĉ pli longe.
(A. Al. Bratescu-Voinesti, La Pelto de
Isaja).

Vertaling van Oefening 14.
A. — Frazetoj :

1. Famuloj iam havas strangajn kuti-
mojn.

2. Eksmaristo ŝatas paroli pri siaj vo-
jaĝoj.

3. La punita lernanto staris en (la) an-
gulo : li ne estis lerninta sian lecionon.

4. La benkoj de tiu ĉi lernejo estas tro
malaltaj kaj tro mallarĝaj por la kursanoj.

5. Kiam vi foje vizitos min en mia nova
dono?

6. Kien vi iras? Verŝajne hejmen.

B. — Vertellingen.
1. Liefxedofte :
« Ik zweer dat u de eerste vrouw is die

ik bemin! »
« lk weet het wel, lieveling. »
« Wonderlijk! U zijt tevens de eerste

die dat gelooft! »

2. Verschil.
« Wat is het verschil tusschen een mo-

dern meisje en een van den ouden eed? »
« Een meisje van den ouden eed bloost

wanneer zij zich schaamt... en een mo-
dern schaamt zich wanneer zij bloost... »

3. Ezels.
in den dierentuin, voor de ezels.
Knaap : Va, trouwen ezels ook?
Vader : Alleen ezels, mijn zoon.
(Uit « Gaja Leganto per Esperanto »,

van P. E. Schwerin.)

LA REDAKCIO RESPONDAS

Pri la maja ekzerco n 13 :
La tasko « Fokso, la hundo, kaj la mu-

ŝo » estis perfekte farita; ankaii la traduko
« liet oud Gebouw » kontentigis nin. Je-
najn rimarkigojn ni notis : oud gebouw :
malnova (niet antikva : ouderwetsch, an-
tiek) ; vroegere 'tijden : la plurala formo
de « tempo » estas nekonsilinda kaj neu-
zata; was bewoond geweest : estis loĝata,
ĉar la ago « loĝi longe daŭras — kon-
traŭe, werd verkocht : esti~ vendita, ĉar
oni ne celas la daŭron de la ago, sed ĝian
plenumiĝon! De stam (familio, gento)
was uitgestorven : formortis, kaj pli bele
estingiĝis (formo uzita de Verda, kaj tro

-vebla en Plena vortaro), sed tute ne :
formortita, ĉar ĉe netransivitaj verboj nur
ekzistas int-formo; zelfs de portretten : ne
mem, sed eĉ; het huisraad was verspreid
geworden : evitu la erarojn disiĝita (ne-
pre : inta), disvastigita, disvastiĝis (ne
temas pri etendo, vasteco, sed pri disc-
co!), sed dismeti, dissemi taŭgas; onder-
gingen hetzelfde lot : ni akceptu a sufe-
ris », evitu « sekvis » kaj preferu « trafis »
saman sorton; zei men dat zij spookten
enz. : uzu « fantomas », ĉar en nerekta
parolo la tempo de la rekta estas devigi!
Haar vader kon (kial — sence — ne :
ŝati anstataŭ : scii, povi?) in het lang en
breed uitweiden : preskaŭ ĉiuj tradukoj
diferencis, klarigadi longe kaj larĝe, de-
talege aŭ vaste paroli pri, detale rezoni,
detale trakti pri estas pli malpli korektaj;
iets vernemen : preferu ekscii ion ol
sciiĝi ion; zij had het hoores vertellen,
hij kon er over uitweiden, hij had het
vernomen : vidu la supran pritrakton; aan
den muur : tie ĉi « en » ŝajnas preferinda,
neniel « kontraŭ » (signas ne- tuŝon) aŭ
« al » (montras proksimiĝon, celon, direk-
ton ktp.) ; same « al » ne taŭgas por tra-
duki « hangen aan » kiam pri la netran-
sitiva verbo; preferu «sur ».

E. D. Deurne, F. B. Laak -Houthalen,
A. C., T. A. kaj A. L. Antwerpen, S. P.
Blankenberge, K. A. Schoten, J. D. Sint-
Mariahurg, P. M. Genk, Verda : viaj tas-
koj estis rensenditaj kun personaj notoj.

Provanto : Ni danke legis viajn notojn
de la 1O-a de majo pasinta sed ni ne dis-
ponas sufiĉan lokon en ĉi tiu rubriko por
respondi : ĉu vi ne povas indiki adreson?
Mi diru ke ni konsentas pri multaj nuan-
coj, kiujn ni cetere ne kondamnis, sed
nepre ne pri « onvermijdelijk waakzaam »

MIEB
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Iriso sin banis.
Ŝia svelta korpo faris helbrunan maku-

lon en la blua akvo de la soleca, erikeja
lageto. Dolĉe kaj malrapide, per harmo-
niaj movoj de la brakoj kaj kruroj, ŝi flo-
sis dorse. En la lazura ĉielo, la radianta
suno, kvazaŭ vastega lumjetilo, per ne-
nomhrcblaj, brilantaj• diamantoj ĉirkaŭis
la homan akvofloron, lulitan de -la mok
dancantaj ondetoj.

Agrablaj revoj verŝajne okupis la men-
son de la bela knabino, ĉar ĉarma rideto
malfermis la ruĝajn. lipojn, montrante re-
gulan, blankan dentaron.

Iriso memoris la scenon de la mateno.
« Infanetoj », la patro informis dum la

matenmango, kaj li direktis sian rigardon
vice al sia edzino kaj siaj du infanoj, « mi
havas surprizon por vi! »

« Ho! eligis hore la tri aŭskultantoj,
dum Roberto, la dekkvinjara frato de Iriso
aldonis : « Cu vi donacos al mi airtomo-
bilon? »

« Ne, ne », ridetis la patro, «-por tio
vi paciencu ankoraŭ kelkajn jarojn! Nu,
la estro de nia asocio invitas nin tagman-
gi, kaj malrekte mi aŭdis ke li proponos
al mi grandan mondvojaĝon, en kiu ĉiuj
povos partopreni. Cu ne belege? »

Ciuj kapjesis entuziasme.
« Do, klopodu por esti pretaj,

atendos nin je la dekunua. »
« Hodiaŭ? » demandis Iriso.
« Jes. »
«Mi bedaŭras, paĉjo, sed mi

ros. »
« Kial ne? » miris li.
« LaCiaspekte estos •hodiaŭ belega, sa-

mera tago, tiel malofta en nia regiono.
Tial mi pli ŝatas vagadi tra la vasta eri-
kejo ol rigide sidi ĉe manĝotahlo. Plue,
via estro ne atestos pri la ĉeesto aŭ for-
esto de iu babilaĉema fraŭlino! »

Ciuj aliaj pledis, la patro admonis, eĉ
koleris, sed Iriso obstine rifuzis.

« Vi estas stranga, neordinara knabi-
no », fine la patro diris. « En ĉiuj okazoj
vi agas alie ol viaj amikinoj. Ili denove
klaĉos pri vi! »

Efektive, Iriso sciis• pri tiuj klaeaĵoj. Ta-
men ŝi ne estis tiel stranga, kiel ŝiaj ge-
konatoj opiniis. Sia karaktero ne akordigis
kun la frivolaj kaj vantaj pensoj de siaj
geamikoj. Kvankam apenaft deknaŭjara, ŝi
plej ŝatis pasigi siajn tagojn legante kaj
pristudante intelektajn verkojn. Ne opiniu
ke ŝi estas seka, kritikema virino! Ho! ne.
Kontraŭe, ŝi bonkore petolis kun sia fra-
teto, tii biciklis, ŝi ludis tenison kaj Bojis
pri sia juna vivo... Sed tro facilanimajn
vivmanierojn ŝi ahomenis.

La rideto forvelkis de ŝia buŝo kaj, ĉe-
_siganie, la ilosadun, ŝi d:irektis sin al la
bordo.

Si eligis mallaŭtan krion.
Biciklanta viro alproksimigis al la la-

geto. Estis suprizo por Iriso, ĉar duin la-
bortagoj vere malofte iu venis tien ĉi.
Tial ŝi preskaŭ neniam surrnetis ha•ko-
sturnon.

Si hezitis ĉu vesti sin kaj iri hejmen,
ĉu surmeti la bankostumon. Stranga im-
pulso decidigis ŝin por la lasta alternativo.
Si rapidis kaj kaŝis sin malantaŭ arhuston
por observi la alvenanton.

Baldaŭ li saltis_ de sia maŝino kaj pro-
menis laŭlonne de la bordo, videble ser-
tante konvenan lokon por sidigi. Li haltis
proksime al la kaŝejo de Iriso.

Forviŝante la ŝviton, la viro lasis la bi-
ciklon fali sur la sablon. Li jetis ĉirkaŭri-
gardon al la lageto kaj la erikejo. Li
senvestigis sin por surmeti hanpantalo-
neton.

Iriso sentis nedifinitan naŭzon, ne pro
iu m•lĉasta vidaĵo, sed la vira korpo mem
prezentis tian mizeran aspekton, ke ŝi tur-
is la kapon dum momento.

Kiam denove ŝi rigardis, li kuŝis dorse
kun la malgrasa brusto forte arkstreĉita.
Li ŝajnis ankoraŭ juna, kaj la kapo, ko-
vrita per kaŝtankoloraj haroj, trudis sim-
pation. Iriso konstatis ke ŝia naŭzo venis
de la pala blankeco de la haŭto kaj la
ekstrema mal«raso de la korpo, kiu mon-
tris angulajn ostojn. preskaŭ traborantajn
la blankan kovraĵon. Sia sana naturo ta al-
ŝatis tiajn estaĵojn.

Si jam bedaŭris sian decidon, ĉar la
plezuro estis nun for.,. Si intencis ŝtelo
foriri kaj serĉis rimedon por malaperi
nevidita. Tro rnalfrue! La viro levigis.
Male al tio kion ŝi timis, li ne direktigis
al ŝi, sed proksimigis al la akvo. Li ŝajne
hezitis.

via/. fru:o ;i: utch
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lriso sentis plezuron en la instruado.
La viro estis agrabla kaj fidinda.

'Finfine venis la adiaŭa momento; ŝi ne
plendis pri perdita tempo. Kaj kiam ta
junulo petis ke ŝi nomo lin Sandro; kaj
demandis Cu la sekvontan tagon :si denove
estos ĉe la lageto, ŝi afable diris : « Se
la vetero ne ŝanĝigos, mi estos ĉi tie! »

La postan tagon amhaŭ fruis ĉe la ren-
kontiĝo. Kiam Sandro sin prezentis en
hanpantaloneto, ŝi miris, ĉar la nralsane
palan koloron de lia haŭto jam ansta-
taiis rugeta sunbruligo. Si gratulis lin pro
tio.

La lernado ege progresis, tiel ke je la
granda miro Iriso, ŝi post kelkaj tagoj
nur pene povis sekvi la naĝadon de sia
nova amiko. Si ekatentigis lin-pri liaj tro
rapidaj movoj, sed li plendis ridante pri
ŝia manko de spiro.

Dum tiuj tagoj la vetero restis same
bela. I riso instruis al Sandro la diversajn
stilojn de la naĝad•o, kiujn li tiel rapide
lernis ke tio trudis al I riso la ideon :

« Mi ne komprenas, kial vi ne provis
nagi pli frue? »

« Nu jes » ridis Sandro, « la timo pro la
akvo ĉiam terurigis min. Sed nun, kun
gardangelo kia vi, kion mi devas ankoraŭ
timi? »

I riso rugigis. Unuafoje li elparolis fla-
taĵon. Venis genio inter ili. Ambaŭ enpen-
sigis, gis Sandro ekkriis :

« Cu ni renkontigos ĉiutage? »
« Se la vetero ebligas tion, mi estos tie

Ĝi. »
« Kiamaniere mi povos danki vin pro

viaj lecionoj? »
Si iĝis tre serioza.
« Restante en la samaj rilatoj kiel nun. »
Ombro malheligis lian vizagon, sed li

konsentis .
« Vi pravan. Ni restu amikoj! »
Car por Iriso, tio estis principa afero :

ŝi akceptis Sandron nur kiel lernanton;
ŝi ne volis vidi alian aspekton en iliaj
renkontoj. Almenaŭ ŝi pensis tiel.

Du monatoj pasis. La kaprica tempera-
turo ne plu ebligis multajn kunvenojn.
Tamen ili ĉiufoje iris al la lageto, kiam
la suno alloge brilis en la firmamento.

Je du nova renkonto, I riso ĉiam pli kaj
pli miris. El ŝia malsanema, pala lernanto
kreskis bela bruniginta atleto. La malgrasa
viro nun estis fortika junulo. Kaj  Si ne plu
klopodis por egali lin. Li naĝis kiel fiŝo.

La fiero de la knabino estis senlima.
Tamen al neniu ŝi parolis pri sia sekreto.
Si gardis la feliĉon kaj la ĝojon por si
mem.

Neordinara afero estis ilia konatigo. Ili
babilis pri nagado, kompreneble, pri libroj
kaj homoj, pri vetero kaj naturo, sed ŝi
nur sciis pri li ke Ii nomigas Sandro, dum
li nomis ŝrlr « Fraŭlino laso ». Nu, s•impa-
tiantaj koroj ne postulas superfluajojn.

Venis la vintro.
Iriso estis fidela kliento de la Rega

Teatro. Tio akordis kun ŝia karaktero
sciavida; ĉu ŝi ne volis superi siajn nai-
vajn samseksulinojn?

Si tute ne miris kiam, iun vesperon, dum
interakto, Sandro trovigis antaŭ ŝi. Nun
la varma, teatra atmosfero anstataŭis la
freŝan, erikejan aeron.

Por eviti la preman ĉeestantaron, li kon-
dukis ŝin eksteren, en kafejon. lii babilis
agrable, ne atentante la ĉirkaŭan mondon.
La sonorilo de la teatro anoncis la daŭ-
rigon de la spektaklo. La du junaj homidoj
ne rimarkis gin. Nur kiam la kelnero por
la tria fojo prezentis la kalkulon, ili kon-
sciis pri loko kaj tempo. Ili miris pro la
forflugantaj momentoj kaj Sandro nerve
rapidis por pagi. Feliĉaj tamen ili eliris
ridetante.

« Fraŭlino! » sonis la voĉo de la kelnero.
« Nu? » ŝi respondis.
« Iu el vi lasis fali tiun ĉi karton », kaj

la servema kelnero donis la perditan ob-
jekton..

« Dankon ». Si legis : « Granda Nag-
festo.» Ho! ne estas karto de mi! Ĝi
apart... ! »

« Jes, estas la mia », diris Sandro, kaj
li ege rugigis.

Si miris, poste ridis kontente.
« Vi estas ruzulo! Vi ne forgesis vian

promeson farigi •heroa savanto kaj tial vi

aligis al nago-klubo! Mi gratulas vin! »
Sincere ŝi premis lian manon. La ruga ko-
loro pli kaj pli kovris lian vizagon.

Antaŭ ol disigi por e•iri la salonegon,
kie ŝi devis trovi sián patrinon, ŝi diris :

« Sed kial vi ne invitas min al tiu festo?
Cu vi hazarde ankail partoprenus en la
konkursoj? »

Anstataŭ respondi ŝiajn demandojn, li
klopodis persvadi ŝin pri la negra•eco de
la festo. « Estas nur infanaĵo de .kelkaj
amikoj. » Si sentis sin elrevigita. « Mi eĉ
ne scias ĉu mi iros », Ii aldonis.

« Ho! certe vi devas iri. Necesas ke vi
persistu en via bona intenco. »

Si parolis tiel •lloge, ke finfine ili aran-
gis rendevuon por kune iri al la nagfesto.
Varma manpremo sigelis la promeson kaj
ili disiri•, ŝi feliĉa, lr ŝajne konfuzita.

Kiam I riso alvenis ĉe la hanejo, je la
fiksita tago, ŝi ne vidis la honkonatan
figuron de sia amiko. Jam la lastaj mal-
fruantoj eniris la ejon, ĵetante admiran
rigardon al la juna knabino kiu nun sen-
pacience iris tien kaj reen sur la trotuaro.

Subite, ideo fulme trains ŝian kapon.
Eble li deĵoras en la ejo mem, kaj li certe
forgesis mencii tion al ŝi. Si eniris la
hanejon

Kondukate de afabla sinjoro al sidloko,
ŝi ĉirkaŭrigardis. Entuziasmaj krioj de la
ĉeestantoj instigis kvin konkursantinojn,
kiuj en la verda akvo luktis por la venko.

Iriso vane serĉis sian amikon.
Nun la ĉeestantaro aklamis la gajnanti-

non. Estis granda, fortika fraŭlino, kiu,
forte spirante, akceptis kun feliĉa rideto,
la gratulojn de siaj geamikoj. Kiam ŝr fo-
riris, ĉirkaŭata de siaj admirantoj, oni sen-
tis la streĉon kin ekregis la amason. La

• bruo iom post iom malpliigis. Tie, kie an-
taŭe staris la venkinta nagantino, nun
kolektigis junaj atletoj.

Iriso ne 'atentis, sed ĉiam klopodis por
distingi la konatan vizagon de Sandro
inter la homoj. Automate ŝi .aŭskultis Ia
voĉon, kiu anoncis en la mikrofono :

« Estimataj Gesinjoroj, ni havas la ple-
zuron prezenti al vi Sinjoron Alekson Vel-
tron, la ĉampio•non de nia lando. Pro ne-
konata kairzo li, tutan jaron, forestis de
niaj nagejoj. Kompense, li intencas rekom-
penci nin, ĉar li klopodis hodiaŭ por egali
la mondrekordon, eĉ superi ĝin... »

Brue-gaj aplaŭdoj malh,lprs distingi la
voĉon de la parolanta. Ankaŭ Iriso , alri-
gardis la atleton, kiu non, sola, kun la
dorso turnita al ŝi, staris sur la bordo de
la akvujo.

Stranga sento kaptis Irison. Tiu ĉi elasta
talio, tiu ĉi kapo, tiu ĉi sinteno certe estis
konataj de 'Si! Si tremis. La viro senmove
atendis la signalon. Si vane klopodis por
malkovri parteton de lia vizaĝo. Sed 'Si
preskaŭ ne plu dubis. La sango alfluis al
ŝia • kapo.

Pafo ekkrakis, kin p!enigis la hanejon
kvazaŭ per hombeksplodo. Samtempe la
atleto subakvigis.

Nun Iriso ne plu dubis. La movoj de la
naganto rnemorigis al ŝi la erikejan la-
geton. La brakoj, la kruroj, ĉiuj linioj de
tiu ĉi muskola korpo estis familiaraj al ŝi:
Kaj kiam, post la kvindek metroj, la kon-
kursanto sin turnis por fini sian provon,
ŝi ne bezonis vidi lian vizaĝon. Estis San-
dro, ja... Alekso Veltro... Estis tute sim-
ple... Alekso aŭ Aleksandro! Li diris al ŝi
nur la duonon de sia nomo... Fi! la trom-
panto... Li trompis ŝin la tutan tempon...
La fiulo!... Li ne sciis nagi!... Sia fiera
ricevis kruelan baton. Do li nur priridis
ŝin duni tiuj renkontiĝoj... Ho!...

Kiam la ĉampiono, aplaCtdata kvazaŭ
dio, elakvigis, lia unua rigardo direktigis
al tii.' Do li ankaŭ sciis ke ŝi estas ĉi tie,
kaj eĉ ne faris unu solan geston por sen-
kulpigi sin •aŭ klarigi sian aĉan agon!...

Kun la trajtoj streĉitaj pro rndigno, ŝi
respondis malŝate grimacante. Kaj kun la
koro dolorigita, kun larmoj en la okuloj, ŝi
glitis for inter la leviganta amaso, kin
piedfrapetadis pro entuziasmo kaj kiu eli-
gis akrajn hora-kriojn...

Ce la elirpordo, fera mano prenis ŝian
brakon kaj turnis.ŝin.

« Iriso! »
« Lasu min! »
« Aŭskultu. Iriso, mi volas klar... »
« Ne necesas. Denove vi intencas trompi

min! »
« lriso, ĉu antaŭ tio, kio non okazis, vi...

vi..., ŝatis min?»
« Jes, mi faris kaj nun mi ege bedaŭ-

ras! » Si mordis siajn lipojn, kaj per voĉo
rompita de doloro kaj kolero, ŝi aldonis :
« Jes, mi ŝatis vin, ĉar mi esperis trovi en
vi la viron, kiu... »

Laŭte li ridis. Iriso, konstcrnita, rimarkis
ke ne estis perforta rido, gi sonis eĉ fe-
liĉe.

« Vi... vi... primokas min?  »
« Ne, mia kara! Sed mi estas feliĉa, feli-

ĉega! Jes, mi trompis vin, sed... vi kul-
pa »

«s! Mi kulpas!? »
« Jes, kara Irinjo, mi amis vin ekde kiam

vi aperis el la akvo antaŭ miaj mirigitaj
okuloj. Estis kvazaŭ fulmo. Mi ne intencis
trompi vin. Sed kiam vi rakontis pri la
savo de via fraĉjo, mi ruzis, ĉar mi volis
esti amata pro mia propra persono kaj ne
pro la fakto ke mi savis vian frateton.
Car estis mi. Pro la glacia akvo mi grave
malsanigis, kaj la tago kiam tri renkon-
tigis, estis mia unua elirtar o. »

Nur unu krio :
«Sandro mia! » kaj... sed, ĉu ni ĝenu

amantan paron?
Jos. BEECKMANS.

kirlas la fluidajon kaj ke poste li fortiras
la membron.

Iriso mokridetis.
« Cu tiu ĉi estas viro? Ba! li estas lul-

infano! »
La viro prenis akvon en la manoj kaj

disverŝis gin sur la bruston kaj la akselojn.
Kaj denove li trempis piedon en la akvon.

La knabino mokmovetis la kapon.
Sed kiam li taris eĉ ne unu solan movon

por enakvigi, ŝi ne povis ne montri sian
malŝaton pro tia malkurago kaj supren -

saltis. Post kelkaj rapidaj saltoj kaj per.
laŭta bruo ŝi subakvigis.

Kiam Si aperis ĉe la surfaco, ŝi trovigis
nur kelkajn metrojn de la fremdulo kaj
ŝi povis rimarki la mutan miregon, kiu
ŝtonigis lian vizaĝon.

Neniam ŝi povis klarigi nek sian geston
nek la puŝon por alparoli la junan viron,
ĉar non ŝi efektive konstatis ke li estas
tia.

Cu vi timas la akvon, Sinjoro? »
La konsterno de la alparolito estis tiom

granda, ke pasis kelkaj momentoj antaŭ
ol li povis balhuti :

« Ne... tute ne... fraŭlino. »
« Eble vi ne scias naĝi? » ŝi hurnilige

aldonis.
La juna viro hezitis.
« Estas tiel », li kapjesis. « Sed mi ekler-

nos la nagadon.»
« Tiam vi devas rapidi », ŝi mokridis,
ĉar se vi plu agas tiel kiel mi vidis, via

barbo atingos la teron antaŭ ol vi naĝos
kelkajn metrojn! »

Ankoraŭ konfuzita, la juna viro ĉiam
kapjesis.

« Kaj... al vi mankas graso », ŝi plu
diris senkompate. « Vi certe ne povos sur-
akvigi! »

Sed la primokita viktimo iomete regaj-
nis sian aplombon.

« Cu vi pensas? Mi opiniis ke tiu fakto
helpos min, ĉar ju pli malpeza mi estas,
des pli malfacile mi ja subakvigos! »

« Vere vi kredas tion? » per larĝe mal-
fermitaj okuloj ŝi alrigardis la strangan
viron, sed kiam ŝi observis kaŝitart mokon
en liaj trajtoj, ŝi ekkriis :

« Vi ne volas priridi min, ĉu ne? Bone.
Mi intencis proponi al vi ke mi instruu
vin, sed non... mi amuzos min per viaj
stultajoj! »

« Pardonu min; mi bedaŭras niajn vor-
tojn kaj se vi volas instrui al mi la na-
gadon, rni estos tre dankema. »

La i•nterparolado kondukis ŝin al io ne-
dezirita, sed ankaŭ ŝi ne volis elrevigi
la novan konaton.

Si havis strangan, nekonatan senton,
sed ne riskis analizi gin.

« Mi ankoraŭ tremas, pensante pri kio
estus okzinta pasintan vintron, Se ĉiuj
viroj estus tiom mallertaj kiom vi! »

« Kin okazis? » li scivole demandis.
« Kiam mia irateto biciklis lailonge de

la kanalbordo, lia maŝino ekhavis difek-
ton kaj ambaŭ falis en la akvon. Feliĉe,
tion vidis kuraĝa homo, kiu senhezite sal-
tis en la glacian akvon kaj savis mian
karan fraĉjon! Se estus preterpasinta vi,
li certe estus nun... » ŝi ne plu diris, sed
ŝi ankoraŭ tremis de teruro.

Ankoraŭ longe ŝi laŭdis la heroan sa-
vinton; entuziasme kaj solene ŝi deklaris
sin lia ĉiama ŝuldantino, komparante ho
al siaj rev-herooj al kiuj ŝi volonte ena-
migus!

Lia vizaĝo malsenenigis.
« Kiu li estas? »
« Mi neniam vidis lin, nek aŭdis pri li,

ĉar li deziris resti nekonata. »
La ombro iomete forlasis liajn trajtojn.
« Tio certe ankoraŭ pligrandigas lian

agon, ( U ne? »
« Ci tute konfirmas mian opinion, pri

la grandeco de tiu nobla viro! »
« Ankaŭ mi volas fariĝi tia! » li deklaris

kaj forte streĉis la bruston malgrasan.
Si dube skuetis la malhelajn buklojn

kaj alpaŝis la akvon.
La leciono komencigis. I riso baldaŭ gra-

tulis sin, ĉar de la unuaj momentoj mon-
trigis ke la juna viro estas tre lernema.
Certe, de tempo al tempo, li faris maller-
tajn movojn, sed entute li tiamaniere pro-

Cu li saltos aŭ ne? \tirigite ŝi vidis ke gresis, ke ŝi povis promesi baldaŭ fari lin

	

li antaŭe metas piedon en la akvon, per tii 	 taŭga naganto.
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La unuaj Fruktoj
Eminenta samideano el Nederlando sen-

dis al ni jam antaŭ iom da tempo la sek-
vantan leteron, kiu pro in kialo prokrasti-
gis :

Apenaŭ la verda arbo denove ekbur-
gonis, kaj jam montrigas la unuaj fruktoj
maturaj kaj nematuraj.

Matura frukto alloga kaj bongusta el-
kreskis ĉe vi en Belgujo. c ia nomo estas
« .Flandra Esperantisto ». Ne tute nova nek
nekonata, ĉar ĝi ekzistis jam antaïr la
milito kaj, dum la milito, ĝi kaŝe eliris sub
alia titolo. Sed ekde majo 1945 ĝi aperas
denove sub la malnova titolo, nun en
granda fora vato kaj — kio estas plej grava
— kun enhavo vere interesa. Precipe la
propagandaj artikoloj en la nederlanda
lingvo estas bonegaj ! En ili parolas la
freŝa entuziasmo, la kuraĝa eltenemo, ba-
talpreteco kaj spito kiu la flandrajn sarni-
deanojn ankaft dum la milito ne forlasis.

* * *

Nematura frukto estis presita cirkulero,
dissendita de iu fervora sed nebone pri-
konsilita samideano nederlanda. Per ĉi tiu
cirkulero li anoncas sian intencon, sub la
titolo « Nia Tero » cldoni novan revuon.

En tiu cirkulero svarmas la gramatikaj
kaj stilaj eraroj, kaj fine staras la deman-
do : « Kion vi diras? »

Kion mi diras? Unue lernu Esperanton
sufiĉe perfekte, precipe la akuzativon, kaj
poste — milfoje pripensadu, ĉu efektive
vi estas la ĝusta persono por sukcese en-
trepreni ion, pri kio jam multaj eĉ lertaj
kaj tre talentaj sarnideanoj fiaskis.

Plaatselijk Nieuws
ANTWERPEN. — Up Woensdag 3 Juli

jonstleden sprak in het Esperanto-Huis
der lange I.eemstraat S.ano Jos. Beeck-
mans over « La Esperanto-poezio kaj lite-
raturo ». De spreker mocht zich in de
warme belangstelling van een aandachtig
en talrijk gehoor verheugen.

Deze hoogst belangrijke voordracht was
de laatste van een reeks causeries die met
stijgende belangstelling door de Esperan-
tisten uit de Scheldestad werd gevolgd.
In September zal het co•rdineerend Espe-
ranto-comité, die o.a. ook deze voordrach-
ten organiseert, haar bedrijvigheid her-
vatten.

BRUSSEL. — Op 8 September a.s. be-
zoeken de Brusselsche Esperantisten an-
dermaal de Esperantistenvereeniging « Ju-
neco » te .Braine-le-Chateau. De deelne-
mers vertrekken in den voormiddag in liet
Luidstation. Inlichtingen : Nieuwenhove-
straat 77, Brussel.

BRUGGE. — Bij gelegenheid van 11
Juli stapte onze afdeeling op in den stoet
die de voornaamste straten van de stad
doorkruiste. Onze meisjes droegen het
Esperanto-uniform waarmee voor het
eerst hij gelegenheid van het kongres van
den VI. Esperantistenbond op Pinksteren
laatstleden werd uitgepakt.

Zooals we uit de gesprekken van de
toeschouwers konden afleiden beginnen
de Bruggelingen stilaan de « groentjes »
op te merken die geen gelegenheid onbe-
nut laten om propaganda te maken.

LUIK. -- Op 18 Augustus ontmoeten
zich Nederlandsche en Waalsche arbei-
ders-esperantisten te Luik op de Place
St. Lambert te 10 u. in den voormiddag.

NiAJ ESPERANTO- ENIGMOJ
kun premioj

ATENTU : La regularon bonvolu legi
en la januara numero.

PREMIO : F-ino M. van Mullem el Blan-
kenherge gajnis la maja.n premion : « Du
Majstronoveloj » de T. Storm.

PRI LA 14-a ENIGMO
Bonvolu korekti gravan eraron en la

14-a enigmo : « 15. TRUNKO : birdo ».
Solvojn ni akceptas ĝis la 10-a de aŭ-
gusto!

15-a ENIGMO : KRUCVORTO
HORiZONTALE. 1. 01 plilaŭtigas la

sonojn. (R). — 3. Ties antaŭnomo estas
ofte donata al novnaskito. (R). — 5. Fari
entuziasman amasan akcepton al in. (R).
-- Tio, kio igas iun agi. (R). — 7. Homo
kiu izole vivas. (R). — Ekzistas. — 9.
Publika demando en parlamento, direktita
al ministro por ke ĉi tiu klarigu la agojn
de la registaro. (R). — 11. Oficisto en
publika servo, kiu helpas al la publiko
transsendi komunikaĵojn gis grandaj dis-
tancoj.
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ANONCETOJ
Ciu vorto aŭ mallongigo : 0,75 bfr.
Enpresigo kostas minimume 15 bfr.

Unu int. respondkupono valoras 3,50 bfr.

LABORISTA HEROLDO, int. semajna
gazeto, dez. ekhavi . kontakton kun funk-
ciuloj de lab. organizoj en é. landoj kiuj
kapablas verki bonstile en E. pri ĉio kio
koncernas ia laboristaron. L. H. same ser-

ĉas landajn perantojn. Petu kondiĉojn al
« Lahorista Heroldo », Turku, p. lok. 48,
Firnnlando.

CU VI JAM ESTAS MEMBRO de int.
koresponda kaj kolektanta Klubo A B C?
Petti prospekton al Prof. Petr. Zék 1. Kra-
lovice u Plznĉ, Cehoslovakio.

1.A BULGARA STUDENTA ASOCIO
dez. kontakti kun stud. kaj stud. asocioj
ĉiulandaj per E. Adreso : a Ekstera Fako »,
Komuna Popola Studenta Asocio C. G.
str. « Rakovska » 98, Sofia, Bulgarujo.

En MECHELEN aŭ en apuda ĉirkaŭaĵo
serĉas 1Ogejon, prefere kun ĝardeneto,
edziginta esperantisto (gendarmo) kun du
infanoj. Skribu al R. Wouters, Weezenstr.
14, Arendonk.

DEZ. KOR. S-ro K. Linek, Bahnhofstr.
27, Ried im lnnkreis, Aŭstrio.

VERTIKALE. — 1. Oficisto registranta
monaferojn en komerca entrepreno. (R).
— :i. Ci trovigas en la sango. (R). —
Stofo. (R). — 5. Floro. (R). -- 7. Denove
provizi per bataliloj. (10. - Senfina (R).
— 9. Antikva muzikilo. (R). — Sovaĝa
birdo. (R). — 11. Studo pri la evoluo de
la procedoj, per kiuj la homoj sin espri-
mas.

Ambaŭ solvojn sendu al la redakcio an-
taŭ la 10-a de aŭgusto.

CAPITRO 14-a
En tiu momento Doktoro Gulopez tute

pretis abdiki sian titolon de ĉampiono, se
tiel li povis nuligi sian nepardoneblan era-
ron. Tiujn valorajn paperojn li simple lasis
negárdataj. Kaj valoraj ili estis, tio ne estis
duba. Alie la ŝtelinto neniam estus sin
riskinta pro ili.

Jen li staris, la kandidato-detektivo!
Ke tio okazis precipe nun! Li jam tem-

peton pripensadis ĉu Ii ne petos al Inspek-
tom Kant la permeson propraforte rees-
plori Ia kazon, precipe de la komenco.

Kant rimarkis ke lia kunulo cerbumas
pri io.

« Kio estas al vi, Doktoro? »
Nur pene Doktoro Gulopez fine metis

sian proponon en lunon.
« Sciu, sinjoro Kant, la tuta enketo ba-

ziĝas sur la supozo ke neniu ŝipano estas
suspektebla. Mi ŝatus refoje konvinki min
pri la solideco de tiu ĉi startobazo.

« La bazo estas tiel solida kiel eble.
Sed, faru. Duobla certo neniel malutilas.
Jen la ŝlosiloj de la ĉambroj de Maxton.
Tie vi trovos pli interesan spurokampon. »

Doktoro Gulopez malfacile komprenis
kial la Inspektoro tiel rapide aprobis lin.
Li eklaboris nepre intencante provi eĉ la
neeblon por bonigi sian ĵusan fuŝaĵon.

La kapitano Joost tuj konsentis kaj am-
baŭ ili zorge reekzamenis la jam kontro-
titan terenon.

Sed ili ne sukcesis malkovri ian man-
kon en la tuta alibio. Ciuj akiritaj infor-
moj konfirmis unu la alian. Ciu ŝipano
senpene liveris sufiĉan ateston por certigi
la verecon de siaj asertoj.

Post unu horo, Doktoro Gulopez rezi-
gnis. Cio perfekte kongruis.

« Sinjoro Kant vere pravis, kapitano. Eĉ
ne detaleto estas ĉikanebla. »

Hans Joost ne respondis. Nur malbonaŭ-
gura grumblo minacis.

« Kaj eskapo ja tute neeblis, kapitano,
al nia hieraŭa ebriulo? »

« Eĉ malpli libera ol en la antverpena
Beginstrato (1) li estas. Nu, konvinkiĝu
mem. Tien ĉi. »

La improvizita ĉelo estas malgranda
budo kiu servis kiel magazeno. Uni fori-
gis el ĝi paron da farbujoj kaj aliajn
ajojn por fari ĝin loĝebla de la kaptito.

« Gis Marseille mi lasos la kanajlon en
gi. Ja iu devas suferi mian koleron. »

« Sen ekstera helpo oni ne povas eskapi.
Kaj la ŝlosiloj? »

« En propra poŝo. Jen. Krome, kiam
pasintnokte Higgs venis voki min, la sub-
oficiro ree admonis la ulon al kvieto ĉar
li lamente petegis sian eliron. Cu ankaŭ
tion vi volas kontroli? »

« Ne, mia cedas! La aŭtoron ni serĉu
inter la gastoj, escepte... »

« Kiun alian eblon vi vidas? »
« Escepte se kaŝpasaĝero estus surŝi-

pe. »
« Granda Neptuno! » La mirego de la

kapitano estis senlima. « Doktoro, vi havas
imagon! »

« Sed la ebio ekzistas, ĉu ne? »
« Sed, Doktoro, vi forgesas ke ni ne tro-

vigas sur kaso. Kvankam tiu ĉi jahto
estas granda, la supozo pri surŝipa kaŝ-
pasaĝero estas almenaŭ tre romantika. »

« Koncedite, sed nenion oni povas ne-
glekti. »

« Tio, diable, ne okazos! Mi tuj ordonos
esplori Ia ŝalupon. »

« KRIMINALA ROMANO »

« (Juste tion rni, sincere parolante, volis
inspiri al vi. » Doktoro Gulopez ridis. « Mi
ankaŭ volus kronidemandi ion al vi? Cu
ekzistas inventaro de la ŝipapoteko? »

« Jes. Sinjoro Maxton estis tre skrupula
pri tiuj aferoj kaj ankaŭ mi. « El ordo
akordo » estas mia devizo. »

« Cti mi povas tralegi la inventaron? »
« Certe, Doktoro. Nur akompanu min al

mia kajuto. »
La registro ŝajnis zorge ĝistagigita. Di-

versaj disdonitaj rnedicinaĵoj estis notitaj
en gin.

« Cu mi povas kviete ekzameni gin, Ka-
pitano? Post uzo mi tuj rehavigos ĝin al
vi. »

« E:n ordo, Doktoro, en ordo... Eniru! »
Doktoro Gulopez ene aŭdis la trapadon.

Sinjoro Steinmann maljuna staris en la
pordaperturo, videble embarasata ĉar ii ne
trovis la komandanton sola,

« Kapitano, ĉu vi povas diri al mi kiam
ni alvenos? »

Sub la pezaj brovoj la okuloj de Hans
Joost rigardis al la blufan dikulon.

« Ne antaŭ morgaŭ antai"ttagmeze, sin-
joro Steinmann. Verŝajne, eĉ pli malfrue. »

« Cu ne eblas iom akceli? .Mi volas kiel
eble plej frue albordiĝi. »

« Tio dependas, sinjoro Steinmann. »
« Kiel? Kial tio ne eblus? »
« Se sinjoro Kant ne plenumis sian en-

keton, mi timas ke neniu povos forlasi
la jahton. »

« Kio? Ne povi forlasi?! » La arterioj
ŝvelis sur la ruĝa, rnasiva frunto. « Mi ha-
vas aferojn, urĝajn aferojn kiuj ene toleras
prokraston. »

« Mi bedaŭras, sinjoro Steinmann, sed
ĉi-foje tio verŝajne necesos. Dume vi ĉiam
povas turni vin al la markonisto. Sed for-
lasi la ŝipon... »

« Kaj kiu malpermesos al mi... »
La kapitano rektiĝis kaj alfrontis la in-

clustriiston.
« Mi, sinjoro Steinmann. Mi malhelpos.

Ci tie okazis duobla murdo, kaj neniu for-
lasos la ŝipon tiom longe kiom la enketo
ne estos finita. »

« Vi misuzas vian aŭtoritaton! » Stein-
mann okulvideble ekscitigis pli kaj pli.
« Vian intencon reteni iun ĉe nura sus-
pekto povas efektivigi eĉ ne la tuta poli-
co! »

« Vi eble gravas, sed sur ŝipo kapitano
ja povas tion, sinjoro Steinmann. »

« Vi... vi... » La industriisto ne trovis
vortojn kaj klakfermis la pordon malan-
taŭ si.

« Afabla persono, Doktoro », rimarkitis
la kapitano kaj estis klare ke li ĝuis car
li faris bonan lavon al li.

Doktoro Gulopez ridetante adiaŭis kaj
aliris la ĉambrojn de Maxton.

En Ia koridoro li renkontis Higgs.
« Nenio nova, I -liggs? Cu vi hazarde ha-

vus iom da tempo? »
« Jes, sir, mi estas tute al via dispono. »
«Cu mi povas eniri?»
La kajuto de Higgs ne estis granda sed

ekstreme orda.

Tradukis : Dro T. Ken.
Verkis : Deck Dorval.

« Cu vi tie ĉi ankoraŭ havas objektojn
kiuj apartenis al via mastro? »

« Ne multajn, sir. Nur kelkajn tolajojn
kaj ŝuojn. »

« Vi kompreneble bone konis la kuti-
ulojti de sinjoro Maxton? »

« Jes, sir. »
« Kiam li kutime enlitigis? »
« Cirkai meznokto, sir. Lastatempe Ii

iam pli frue ekripozis. La pasintan mona
ton. Mr. Maxton ege malprogresis. »

« Cu vi scias kion li suferis? »
« Ne, kvankam mi opinias ke temis pri

la stomako, sir. »
«Cu vi konis la filinon de sinjoro Max-

ton? »
« Miss Elly? Jes, certe, sir. Sia morto

estis terura bato por mia mastro. De tiam
li tute ŝanĝiĝis. »

« Kia estas via opinio pri sinjoro Dubois,
Higgs? »

La servisto iom hezitis.
« Li ne estis ĝentleman°, sir! » Sonis

kiel verdikto.
« Cu vi opiniis lin kapabla murdi sinjo-

ron Maxton? »
« Mi ne scias tion, sir », Higgs gardis

sin, « kial li estus tion farinta? »
« Cu la karaktero de sinjoro Dubois

estis tre flamiĝema? »
« ,Ne, sir. »
« Kial via mastro invitis Inspektoron

Kant al tiu ĉi veturo? »
« Kiel • amikon, mi supozas, sir. »
«Cu vi neniam ekpensis ke li deziris

policanon surŝipe por sekurigi sian vivon
kontraŭ eventuala atenco? »

« Tiamaniere mi neniam konsideris
tion. »

« Cu pli frue, antaŭ la vojaĝo, via mas-
tro neniam protektigis sin de privataj de-
tektivoj? »

« Miascie, ne, sir. Unufoje, sed tio oka-
zis jam antaŭ kelkaj jaroj, tia viro vizitis
lin, sed mi neniam sciis por kio. »

«Kia viro estis tiu ĉi? » 	•
« Mi ne plu scias tion. Li aspektis Sud-

Amerikano. Mi sole memoras ke li donis
nomkarteton, kiu indikis ion kia « The
ibero-American Private Investigation Bu-
reau » kaj sube ion en la hispana aŭ la
portugala. »

« Cu vi ne plu scias la adreson?  »
« Ne, sir. Mi tamen kredas ke gi men-

ciis Buenos-Avres. »
« Cu vi ne havas notivon por suspekti

iun pasageron pri la murdo? »
« Ne, sir.»
« Bone pripensu, estas tre grave. »
« Mi ne scias, sir. »
« Cti vi jam de antaŭe konas ĉiujn gas-

tojn? »
« Jes, sir. La lastan tempon sinjoro Du-

bois fakte logis ĉe Mr. Maxton. La ge-
grafoj de la Fosse estis tre bonaj konatoj.
Profesoro De Groot ankaŭ estis familia -

amiko, same Majstro Van der Meersch.
Nur paron da fojoj mi antaŭe renkontis
hazarde Inspektoron Kant, kaj same vin.
Fakte nur la familio Steinmann estas
fremda al mi. »

« Vi ne konas ilin? »
« Pli frue mi neniam vidis ilin. Eĉ ne

aŭdis pri ili. Sinjoro Maxton havis aliajn
similajn komercojn konatojn, kiujn li mal-
multe frekventis. »

« Vi do ne povas doni plian informon,
kiu ĵetus novan lumon sur la krimon? »

« Ne, sir, •mi tre bedaŭras. »
Doktoro Gulopez nekontenta foriris. Li

ja esperis tie ĉi -ekscii almenaŭ iun aŭ
alian gravan detalon.

Yvonne Durlet ĝuste aliris la supran fer-
dekon. Sub brako Si havis libron, kiun Si
videble ĵus iris preni el ŝia kajuto.

« Nu, Doktoro, ankoraŭ ĉiam ne preta?
Cu vi iras al sinjoro Kant aïi eble... kun
mi supren? »

« Mi ege bedaŭras, fraŭlino Durlet, » kaj
la tono de lia voĉo forigis ĉian dubon pri
tio, « sed mi devas 'helpi la inspektoron. »

« Cu sola li ne povas solvi la kazon? »
Siaj vortoj enhavis iometon da bedaŭro.

« Jes ja », sincere konfesis la ŝaklu-
danto, « ĉar multan utilan mi ne realigas.
Car la inspektoro malgraŭe petis mian
helpon, mi faras kion mi povas. Ververe
por ununura viro ĝi ene estas bagatel° kaj
la afero estas pli komplika, nulti pli kom-
plika ol mi pensis. »

« Nu, tre interese! Multe da sukceso,
Doktoro! »

« Cu vi jam foriras, fraŭlino Durlet? Mi
volis ankoraŭ demandi ion. »

Siaj okuloj esplore direktigis al li.
« Post kiam mi hieraŭ vespere akompa-

nis vin suben, ankoraŭ troviĝis virino sur
la ferdeko. Estis nek fraŭlino Sterlen nek
sinjorino Steinmann... »

Si ne lasis lin fini. Li rimarkis kiel ŝia
vizaĝo kuntirigas; gi estis iom pli pala
ol kutime kaj tio substrekis la seriozecon
de ŝia vizaĝo.

« Doktoro Gulopez, mi ne spionas la
sinjorinojn kiuj trovigas sur la jahto. Cu
vi rekomencos funde .ppridemandi min? »

« Pardonu, Fraitlino Durlet, mi ne opi-
niis... »

« Ho! tute ne gravas, Doktoro. Mi nur
estas iom impresita. Nu, ĝis baldaŭ ĉe
la tagmango. »

« Volonte, fraŭlino! Estis tre agrable por
mi. »

Yvonne Durlet pale ridetis kaj malrapide
turnis sin. Doktoro Gulopez postokulis ŝin
kun stranga esprimo ĝis Si malaperis apud
la ŝtuparo. Tiam li enpaŝis la ĉambron  de
Maxton.

La ĉambro ankoraŭ tute same statis,
kiel ĉe la malkovro de la krimo. Nur la
paperojn sur la pupitro de Kant oni for-
prenis.

La ŝakmajstro sidiĝis  en unu el la pezaj
klubfoteloj kaj eknotis ion. Sekve li bru-
ligis cigaredon.

Longe, tre longe post kiam gi estis fu-
mita, li ankoraŭ sidis tie, senmova, reve
fiksrigardante antaŭ sin. (Daŭrigota).

(1) La malliberejo de Antverpeno situas
en la Beginstrato.
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